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الملخص:

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز دور أنظمة المعلومات حول المياه في استدامة وتعزيز حوكمة الموارد المائية في الجزائر .قدمت

الورقة أن أزمة المياه هي أزمة حوكمة وبالتالي ضرورة التوجه نحو الحوكمة المائية من خالل تجسيد مبادئ الحوكمة المائية والتي
من بينها :الكفاءة ،واالستدامة االقتصادية والبيئية ،واالستجابة الحتياجات التنمية االجتماعية االقتصادية ،والمساءلة أمام أصحاب

المصلحة والجمهور .استعرضت الدراسة اإلطار النظري والتطبيقي ألنظمة المعلومات حول المياه وأثرها في إرساء الحوكمة المائية،
من خالل بيان لمفهوم وأهداف وموارد المعلومات لتسيير المياه .وأخي ار أبرزت الدراسة واقع أنظمة المعلومات حول المياه في الجزائر

ودورها في التسيير المستدام للمياه ،وذلك بالتطرق إلى اإلطار القانوني والتنظيمي ألنظمة المعلومات حول المياه في الجزائر ،وأهم
مكونات النظام المتكامل لتسيير المعلومات حول الماء في الجزائر.
الكلمات المفتاحية :أنظمة المعلومات حول المياه ،التنمية المستدامة ،الحوكمة المائية ،التشاركية ،البيانات والمعلومات.

المقدمة:

تعتبر المعارف أحد المقومات الرئيسية لالقتصاد الحديث ،فإنتاجها وتوزيعها من الشروط الضرورية لتراكمها ،ومن وسائل

نشرها وإتاحتها نجد االتصال والمعلومات ،هذه األخيرة أصبحت حاليا جزءا ال يتج أز من اإلدارة وموردا أساسيا يدعم عملية التسيير
ويساعد على اتخاذ الق اررات لتحسين جودة األداء وتبادل الخبرات.
والبيانات المتعلقة بالبيئة والتي منها البيانات حول المياه كانت منذ أكثر من عشرين سنة تنتج عند الحاجة إليها وعلى

المستوى الوطني أي أنها غير متوفرة بشكل دوري ،وغالبا ما تكون مجزأة ومبعثرة في أماكن متعددة ،وغير متجانسة وغير كاملة

وناد ار ما تكون مالئمة التخاذ الق اررات ،إضافة إلى أن إنتاجها يتم بواسطة عدد كبير من المؤسسات العامة والخاصة ذات القدرات
المحدودة فيما يتعلق بالوسائل الالزمة لذلك من :معدات أو أنظمة التوثيق ،أو برامج توجيهية من أجل :تجميع ،تخزين ،معالجة،
تعميم ،استنتاج ،رسملة ،تبادل ،نشر واالستفادة من البيانات التي بحوزتها أو تلك التي من مصادر أخرى.

لذا يعتبر وضع قاعدة معلومات لموارد المياه تتعرض لتواجد كميات كل من المياه السطحية والجوفية ونوعيتها في الزمان
والمكان وكذلك التقديرات المفترضة الخاصة باالستهالك واالحتياجات المائية للتنمية شرط مسبق للتسيير المستديم لموارد الماء وأداة
لتحقيق الحوكمة المائية.
إن نظام المعلومات حول المياه يتيح فرصة الحصول على المعلومات حول حالة المياه واألنظمة االيكولوجية ،وكذا حول تطور
مستعملي المياه ومستويات التلوث ،ويضمن إتاحتها ويستجيب لمتطلبات كل المستعملين ويعكس ضرورة مشاركتهم ،واحتياجاته م
المستقبلية ويوفر العدالة والشفافية ،فهو أساس التسيير المستديم للمياه والمؤدي إلى تحقيق حوكمة المياه ألنه يرتكز على معرفة حجم
موارد المياه المتاحة ،استعماالتها ،ومختلف االحتياجات ،فجمع وتفسير البيانات وتحليل النتائج ضروري لبرمجة وتخطيط األنشطة

المراد إنجازها ،طرق تنفيذها ،وتقييم آثارها.

بناء على ما سبق يمكن بيان إشكالية الدارسة في التساؤل الرئيسي اآلتي :إلى أي مدى يمكن أن تساهم أنظمة المعلومات
حول المياه في استدامة وتعزيز حوكمة الموارد المائية في الجزائر؟.

سنحاول اإلجابة عن اإلشكالية المطروحة من خالل تحليلنا للمحاور الرئيسية التالية:

أو ال :ضرورة التوجه نحو الحوكمة المائية؛
ثانيا :اإلطار النظري والتطبيقي ألنظمة المعلومات حول المياه؛
ثالثا :واقع أنظمة المعلومات حول المياه في الجزائر.

أو ال :ضرورة التوجه نحو الحوكمة المائية.

إن أزمة المياه هي أزمة حوكمة ،فجميع موارد المياه في أشد الحاجة إلى اإلدارة الفعالة والمستدامة ،ومع تزايد ندرة المياه ،يجب

أن تضمن الحوكمة حصول جميع القطاعات وجميع المستخدمين على حصص مائية عادلة وكافية ومستدامة ،وأن تؤمن االستخدام
الكفء للمياه.
 .1الحوكمة المائية :المفهوم ،واألبعاد.

الحوكمة ال تنصرف إلى توجه منفرد أو إلى مفهوم مادة معينة ،إنما هي مفهوم متشعب يشمل مختلف الميادين سواء

االقتصادية ،االجتماعية والسياسية ،بل إنه اقتحم الميدان البيئي من خالل مفهوم حوكمة الموارد االقتصادية التي تعد متغي ار هاما في
نموذج التنمية على المستوى العالمي (.)1
 1-1مفهوم الحوكمة المائية:

يعتبر مفهوم "الحوكمة المائية" من المفاهيم الحديثة ،ولقد برز هذا المفهوم بداية من العقد األخير من القرن العشرين ،ولذا

أصبح مفهوم الحوكمة المائية ذا أهمية كبيرة منذ تبنيه من قبل المنتدى العالمي الثاني للمياه والذي عقد في مدينة الهاي الهولندية
سنة  2000حيث تم اإلجماع من خالل هذا المنتدى أن مشكلة المياه في العالم هي مشكلة إدارة وليست مشكلة ندرة فقط ( ،)2كما

تم التأكيد في هذا المنتدى عندما أقرت "الشراكة العالمية للمياه" على أن األزمة المائية تتمثل أساسا في أزمة حوكمة (.)3

الحوكمة المائية " :عبارة عن مجموعة من النظم ال متكاملة التي تتحكم وتؤثر في صنع الق اررات الخاصة بتسيير وتطوير

واستدامة الموارد المائية ،وكذا باستدامة تحسين التزويد بخدمات المياه ،يشارك في صنعها (الحوكمة المائية) جميع األطراف

(الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني.)4( ")...... ،

كما يعتبر مفهوم "الحوكمة المائية" بطبيعته عملية سياسية ،يؤدي ذلك إلى ضرورة إيجاد نوع من التوازن بين مختلف

المصالح والجهات المتنافسة الموكلة إليها خدمة التزويد بالمياه ،هذا التوازن حول من هو المخول بتأدية الخدمات وكيفية تقديم
الخدمات ،ومن الذي يدفع ثمن هذه الخدمات وكذا حول أهم الق اررات المؤدية إلى ضرورة استدامة الموارد المائية ،خاصة في
المناطق التي يندر فيها الماء ،وبالتالي فإن أنظمة الحوكمة المائية تمثل حقائق وانعكاس للواقع السياسي والثقافي للبلد على كافة

المستويات بداية من المستوى الوطني والجهوي المحلي ،حتى يكون لها انعكاس حقيقي .وبهذا فهي تشاركية بين مختلف جميع
األطراف :الحكومة ،القطاع الخاص ،والمجتمع المدني؛ في عملية استدامة وتطوير استراتيجيات تدبير وتسيير المياه.
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إن من أهم التعريفات المقدمة لمفهوم " الحوكمة المائية " حسب الشراكة العالمية للمياه هو تعريف "بيتر روجرز" والذي يعرفها

على أنها :مجموعة من النظم السياسية واالجتماعية واالقتصادية واإلدارية المؤدية لتطوير وتنمية وإدارة الموارد المائية ،وتحسين
تقديم الخدمات المائية على جميع مختلف المستويات المجتمعية (.)5

شكل رقم  :01القضايا الرئيسية للحوكمة المائية.
التشاركية
البعد املؤسسي

البعد املايل
واالقتصادي

القضااي الرئيسية للحوكمة
القوانني والتشريعات

املائية

العدالة
االجتماعية

السياسات
Source: Atef Hamdy, La gouvernance de l'eau en Méditerranée, France, 2012, P05:
http://www.iemed.org/observatori-fr/arees.../hamdy_fr.pdf. Page consultée le: (05/06/2017).

من هنا نجد "حوكمة المياه" تتمركز أو تتمحور حول سبل اقتسام السلطة بين المعنيين بالشأن المائي في صناعة القرار المرتبطة
بتطوير وتعبئة وتوزيع الموارد المائية ،والمحافظة عليها بهدف تحقيق االستدامة البيئية والعدالة االجتماعية في توزيعها وتعظيم
االستفادة االقتصادية منها.
يعنى موضوع الحوكمة المائية بالطريقة التي تتخذ بها عملية صنع مختلف الق اررات حول إدارة المياه :من حيث الكيفية التي يتم
بها تقديم خدمات المياه ،وا لجهة المخول لها تقديم خدمات المياه (القطاع العام والخاص) ،والظروف المحيطة بعملية التزويد ،وأيضا
الممارسة للمسؤوليات في مجال المياه.
 2-1أبعاد الحوكمة المائية الفعالة:

تزداد فاعلية حوكمة المياه وأهميتها باعتبارها أداة فعالة للوصول إلى تجسيد متطلبات التنمية المستدامة والقضاء على الفقر.

فالمعلوم أن هناك رابطة تبادلية قوية بين نقص المياه وخدماتها من جهة ،وانتشار ظاهرة الفقر في كثير من المجتمعات النامية وأن
ندرة المياه ليست في نقص اإلمدادات أو التمويل ،ولكنها نتيجة سوء اإلدارة ،ومن ثم فإن نجاح الحوكمة يعد المقياس للقدرة على
مواجهة التحديات المتمثلة في األبعاد األربعة التالية وهي (:)6

 البعد الجتماعي :يؤكد هذا البعد أهمية إرساء االستخدام العادل لموارد المياه لكافة المستخدمين خاصة في ظل محدودية المياه.
 البعد القتصادي :يعزز هذا المبدأ ضرورة االستخدام األمثل والمستدام للمياه كمدخل لتحقيق النمو االقتصادي.
 البعد السياسي :يشير إلى ضمان وصول المياه وخدماتها للمنتفعين على مستوى متساو.
 البعد البيئي :الذي يؤكد دوما تعزيز استدامة الموارد المائية وسالمة األنظمة البيئية.

من ضمن العناصر الرئيسية للحوكمة الرشيدة :الشفافية ،والمساءلة ،والمقاربات القائمة على المشاركة ،واإلنصاف بين

الجنسين ،وتوفير المعلومات .وال بد من التفاعل بين المجتمع المدني والقطاعين الخاص والعام لضمان التطور في إصالح وتنفيذ
نظم حوكمة المياه التي تخصص حصص المياه ،كما أن الحوكمة الفعالة للمياه ترتكز على خمسة أسس :الكفاءة ،واالستدامة البيئية
واالقتصادية ،واالستجابة الحتياجات التنمية االجتماعية واالقتصادية ،والمساءلة أمام أصحاب المصلحة والرأي العام ،والتمسك

بالمثل والقيم األخالقية .كما أن االنفتاح ،والشفافية ،والنهج التشاركي ،وإشراك أصحاب المصلحة ستؤدي إلى رسم سياسات قابلة
للتطبيق.

()7
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من معايير النجاح الرئيسية تحقيق االستدامة االجتماعية واالقتصادية والبيئية ،وال يمكن الوصول إلى االستدامة االجتماعية

بدون تحقيق المساواة والعدالة؛ ولذلك ،يجب صياغة سياسة المشاركة الفعالة والجادة ألصحاب المصلحة ذوي الصلة على جميع
مستويات الحوكمة .ويتطلب تحقيق االستدامة االقتصادية تقدير فوائد سياسات حوكمة المياه وكلفتها ،أما أبعاد االستدامة األخرى

فتضم المستويات المؤسسية والمالية والنظمية .وينبغي أن تضع االستدامة البيئية في االعتبار الحاجة المستمرة لتوافر المياه أوال
وأخيرا.
 .2ال تجاهات المختلفة للحوكمة المائية:

تحتاج الحوكمة الرشيدة إلى الظروف المناسبة والبيئة المواتية ،وينبغي أن يضم السياق الداعم عملية جماعية التخاذ

الق اررات ،ومؤسسات فعالة ،وسياسات مناسبة ،وأط ار قانونية وسياسية.
 1-2الالمركزية والمشاركة :إن من أهم أسس الحوكمة المائية هو عملية التشاركية ،ولذا أصبح هناك إدراك متنامي من قبل العديد
من البلدان بأن حوكمة المياه والخدمات المائية تعمل بفعالية أكثر ضمن ُبنى اجتماعية منفتحة تمكن من مشاركة أوسع للمجتمع
المدني والمؤسسات الخاصة ويكون لوسائل اإلعالم أيضا دور مهم في ذلك لدعم الحكومة والتأثير فيها ،وهذا ما أكدته الشراكة
العالمية للمياه في كتابها الصادر عن الحوكمة المائية بطرح أسلوبا للحوكمة المائية يتضمن وظائف وق اررات يتم التشارك فيها عبر

مجموعة واسعة من البنى المتطورة.

إن الالمركزية في إدارة المياه يعتبر أيضا من أسس الحوكمة المائية ،إال أن التحدي الحقيقي يتمثل في كيفية ضمان نجاح
الالمركزية في تحسين حقيقي للحوكمة المائية المحلية .والشيء اآلخر والذي ال يقل عن هذا التحدي المتمثل في ضمان شمولية
العملية التشاركية لمختلف األطراف بشكل حقيقي وفعال وعدم استبعاد أي جهة أو طرف ،وجعل العملية التشاركية لها تأثير حقيق

وفعلي في عملية صناعة مختلف الق اررات (.)8

تعتبر مشاركة أصحاب المصلحة أم ار مركزيا لتعزيز الحوكمة الرشيدة حيث يخلق ذلك مناخا من المساءلة والشفافية ،وتمثل
مشاركة أصحاب المصلحة (جانب الطلب) من الحوكمة الرشيدة ،كما أن هنالك أهمية كبيرة لتحسين ظروف المشاركة ليس فقط
لتضمين حاجات وآراء وقيم هؤالء المشاركين المتأثرين من اإلصالحات ،بل أيضا للتأكيد على أن آثار النماذج التنموية الجديدة

مقبولة من قبل المجتمعات .ويتضمن إشراك أصحاب المصلحة عدة جوانب ،منها المساهمة في تخطيط وتصميم وتنفيذ وعمل

وصيانة البنية التحتية المائية ،وفي تحديد وإدارة التعريفة واإلشراف على التنفيذ وضبط الجودة( ،)9ويعتبر وصول الناس إلى
المعلومات ذات الصلة بقضايا المياه شرطا مسبقا أساسيا للمشاركة الناجحة.

 2-2الشفافية والفساد :يعتبر الفساد من أهم المؤشرات الدالة على عيوب وضعف الحوكمة المائية في الدول سواء في القطاعين
العام والخاص ،ولذا يعتبر من أهم التحديات التي تواجه الحوكمة المائية والذي يؤدي في األخير إلى انعدام التشاركية والشفافية.

في دراسة حديثة من أجل تجسيد أسس ومبادئ الحوكمة ال مائية ،وتعزيز التقدم المحرز في تحسين حوكمة المياه حددت منظمة

التعاون والتنمية االقتصادية ) (OECDخمس فجوات تشريعية وتنموية يجب مواجهتها ،وهي (:)10


فجوة التمويل بهدف تغطية مختلف التكاليف واألعباء المالية الموجهة إلنشاء الهيئات التشريعية وضمان استدامتها.



فجوة القدرات من أجل تحسين والرفع من مختلف الخبرات التقنية وتطوير الكفاءات لكافة الكوادر البشرية.



فجوة السياسات التي يمكن أن تؤدي إلى استقاللية الهيئات التشريعية عن السلطة التنفيذية.



فجوة المعلومات بهدف تقليص عدم التجانس في نظم المعلومات بين المنظم والمشغل والمستخدم.



فجوة التشاركية وهذا بهدف ضمان مشاركة حقيقية للمواطنين في عمل الهيئات التشريعية.

 3-2إصالح القطاع العام :يعتبر مدى التقدم في المساءلة في القطاع العام أم ار مهما بشكل خاص من أجل النجاح في تطبيق

أجندة إصالح الحوكمة في المنطقة .لقد تم تطوير استراتيجيات وخطط وطنية لقطاع المياه منذ نهاية التسعينات في عدة دول في
المنطقة ،ومنها البحرين وجيبوتي ومصر واألردن ولبنان وليبيا والسعودية وسوريا وتونس والضفة الغربية وغزة واليمن( .)11وتدمج
السياسات الجديدة ما بين زيادة اإلمدادات المائية وما بين إدارة الطلب.
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 4-2المشاركة بين القطاعين العام والخاص في إدارة المياه :كان إدخال مفهوم الشراكة بين القطاع العام والخاص تطو ار مهما في

تقديم الخدمات المائية في الدول العربية ،ولكنه لم يستبدل توفير المياه من قبل القطاع العام كالوسيلة األساسية في تزويد هذه

الخدمات .لقد كان التأثير األس اسي لهذا النهج تحريك رأس المال الخاص لتزويد الخدمات في المراحل العليا مثل معالجة المياه
والتحلية ،مع وجود مدن قليلة فقط اختارت التحول نحو تزويد خدمات المياه للمستهلكين من قبل القطاع الخاص (.)12

إن ما تتطلبه الحوكمة المائية في هذا اإلطار هو جعل مفهوم الحوكمة المائية قضية ذات أولوية عند صياغة االستراتيجيات
والسياسات المائية للدول والحكومات نظ ار ألهميتها ،وهذا لن يتأتى إال بإيجاد مجموعة من اإلصالحات المؤسسية والتشريعية وجعلها
مسألة ذات أولوية في برنامج حوكمة المياه ،والهدف من ذلك هو إيجاد إطار تشريعي يضمن توازن حقيقي يؤدي إلى تحقيق التوافق

بين مسؤولية القطاع العام ومصالح القطاع الخاص في إدارة المياه.
 .3معايير تقييم حوكمة المياه:

يجب أن يحدد نظام حوكمة المياه المؤشرات القوية لتوجيه عملية اإلصالح ،ورصدها ،وتقييمها ،ويستطيع أصحاب

المصلحة من خالل إتاحة المعلومات عن فعالية اإلصالحات ،والمساهمة في تحقيق األمن المائي والتنمية المستدامة أن يساهموا في
تحديد األولويات وتعزيز استجابة المؤسسات والعمليات لالحتياجات المائية.

إن عملية تعيين دالئل ومؤشرات الحوكمة يكون في كثير من األحيان من بين األمور التي يصعب تحديدها ،حيث تهدف هذه

المؤشرات إلى تقييم جهود الربط مابين مختلف الجهات أو مابين مختلف الفاعلين في عملية الحوكمة.
ومع ذلك ،يجب تحسين مبادئ المساءلة والتكامل والشفافية بصورة كبيرة؛ إذ يفتقر قطاع المياه إلى التخطيط االستراتيجي القانوني
مع غياب قوانين المياه الشاملة وقد يساعد التقييم المنهجي لحوكمة المياه على رصد تطوراته.
ومن شأن تقييم حوكمة المياه أن يقدر حالة الموارد المائية ،وفعالية سياسات المياه وخططها من خالل مؤشرات األداء التي يمكن

صياغتها لتقييم وقياس العناصر التالية (:)13


التعديالت في التشريعات واللوائح.



المنظمات والمؤسسات الجديدة المستدامة.



فحص التجمعات المائية :تحليالت أثر الضغط .



الكلفة بواسطة القطاع و/أو منطقة حوض النهر.
تحليالت استرداد ُ
األهداف البيئية لألحواض النهرية.



أحواض األنهار ،وخطط إدارة المياه الجوفية.



الخطط الوطنية للمياه.



السياسات الجديدة لتسعير المياه.



إشراك المجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة في اتخاذ القرار.



منتديات الحوار بين أصحاب المصلحة.



التنسيق بين وكاالت المياه.



ختاما إن تجسيد مفهوم الحوكمة المائية يتطلب إيجاد عمل تكون فيه المسؤولية اتجاه إدارة المياه مسؤولية تضامنية تتطلب

من جميع المستخدمين (الدولة ،القطاع الخاص ،المجتمع المدني) العمل على سد مختلف فجوات الحوكمة المائية والناتجة عن
ضعف اإلدارة المائية ،وبسبب عدم قدرة مختلف السياسات والتشريعات في الحد من المشاكل التي تعترض إدارة الموارد المائية.
والهدف من ذلك هو إيجاد نوع من التوازن بين متطلبات التنمية واستدامة الموارد المائية.

ثانيا :اإلطار النظري والتطبيقي أل نظمة المعلومات حول المياه:

البيانات المتعلقة بالبيئة والتي منها البيانات حول المياه كانت منذ أكثـر مـن عشـرين سـنة تنـتج عنـد الحاجـة إليهـا وعلـى المسـتوى

الـوطني أي أنهـا غيــر متـوفرة بشــكل دوري ،وغالبـا مـا تكــون مجـزأة ومبعثـرة فـي أمــاكن متعـددة ،وغيـر متجانســة وغيـر كاملــة ونـاد ار مــا
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تكون مالئمة التخاذ الق اررات ،إضافة إلـى أن إنتاجهـا يـتم بواسـطة عـدد كبيـر مـن المؤسسـات العامـة والخاصـة ذات القـدرات المحـدودة

فيما يتعلق بالوسائل الالزمة لذلك من ( : )14معدات أو أنظمة التوثيق ،أو برامج توجيهية مـن أجـل  :تجميـع ،تخـزين ،معالجـة ،تعمـيم،
استنتاج ،رسملة ،تبادل ،نشر واالستفادة من البيانات التي بحوزتها أو تلك التي من مصادر أخرى.
في حين أن التعامل مع قضايا المياه يتطلـب وجـود بيانـات ومعلومـات دقيقـة وموثوقـا بهـا (جمـع البيانـات ،نمـذجتها وتحليلهـا) عـن
الم ـوارد وحجمهــا والظــروف المحيطــة بهــا لترشــيد الق ـ اررات ف ــي مجــال تطــوير الميــاه واســتثماراتها .ونظ ـ ار ألن المجتمعــات المعاصـ ـرة
أصـبحت "مجت معـات معلوماتيـة" ،فـإن تجميـع ،تنظـيم ،إتاحـة واسـتعمال هـذه المقـادير الهائلـة والمتنوعـة مـن البيانـات والمعلومـات حــول
الميــاه أصــبحا يشــكل أمـ ار مهمــا .فانطالقــا مــن الحاجــة لمعرفــة حالــة الميــاه واألوســاط المائيــة واســتخداماتها وآثارهــا ،تعتبــر مــن األمــور

الواجب تعريفها ،توفير معلومـات عليهـا ،مراقبتهـا ،وتقيـيم السياسـات العامـة للميـاه خاصـة فيمـا يتعلـق بالتشـريعات والقـوانين التنظيميـة،
وفيما يتعلق بااللتزامات المنصوص عليها في القانون والحاجة في الحصول على معلومات حولها وتبادلها ،كان البد مـن طـرح تسـاؤل

رئيسـي  :كيـف يـتم تعريـف ،جمــع ،تخـزين ،ومعالجـة كـل هــذه البيانـات ونشـر هـا وإتاحتهـا ،كمــا يجـب أن تكـون حديثة(تحـديثها بشــكل
مستمر) ،ذات مصداقية وقابلة للمقارنة على المستوى الوطني (موحدة الشكل)؟.

 .1مفهوم أنظمة المعلومات حول المياه:

يعتبــر مصــطلح نظــام المعلومــات لتســيير الميــاه حــديث النشــأة يعــود لبدايــة التس ـعينات مــن القــرن الماضــي نتيجــة رغبــة وحاجــة

الســلطات العموميــة الفرنســية  :محليــة ،جهويــة ،أو وطنيــة فــي تــوفير معلومــات حــول الميــاه واألوســاط المائيــة ومســتعمليها وقــد تجســد
بإنشــاء شــبكة وطنيــة للبيانــات ســنة  ،1992بهــدف الوصــول إلــى تســيير متناســق ،متجــانس ومتكامــل للبيانــات المتعلقــة بحالــة الميــاه
واألوساط المائية على شكل شبكة شراكة وتعاون بين مختلف المتعاملين في مجال المياه  :إداريين ،مؤسسـات الميـاه ،مـديريات المـاء،
وك ــاالت الم ــاء ،مؤسس ــات عمومي ــة ش ــركات ،جمعي ــات ،معاه ــد ،واض ــعي االتفاقي ــة ،...،إليج ــاد مج ــال للتس ــيير التش ــاركي وانس ــياب
المعلومـات بــين ال هيئــات المختصـة بالميــاه؛ وتحديــد آليـات تكامــل أنظمــة المعلومـات المائيــة فيمــا بينهـا (وكــاالت ،مــديريات ،مؤسســات

المياه .)15( )...،الشبكة الوطنية للبيانـات المائيـة عبـارة عـن آليـة للعمـل المشـترك؛ جمعـت أهـم منتجـي البيانـات العامـة حـول المـاء مـن

 1992إلى ( 2002في فرنسـا)( ،)16لتسـ هيل عمليـة  :تنظـيم وتبـادل هـذه البيانـات وإتاحتهـا لمـن يحتاجهـا ويطلبهـا ،أي تسـهيل تـداولها
توفير المعلومات الضرورية الخاصة بإعداد المخططات التوجيهية األولية لتهيئة وتسيير المياه.

أنظمة المعلومات حول المياه :تعرف أنظمة المعلومات على أنها :نظام يتكون من األشخاص واألجهزة والبرمجيات ،وسجالت

البيانات العمليات اليدوية وغير اليدوية ،القواعد واإلجراءات المنظمة والديناميكية ،تكفل تنفيذ ومعالجة البيانات والمعلومات حول

المياه ومعالجتها (تحويلها إلى معلومات) وحفظها وبثها وتوزيعها إلتاحتها لكل من يطلبها وبشفافية (بدون تحيز) .هذه المعلومات قد

تكون متاحة على الخط (على النت) من خالل شبكة االنترانت ( )Intranetأو االنترنت ).)17( )Internet

كما تعرف على أنها ،البيئة التي تحتوي عددا من العناصر المنظمة والديناميكية والمتغيرة تتفاعل فيما بينها ومع محيطها بهدف:

جمع البيانات حول الم اء واستعماالتها ومعالجتها آليا وحفظها إلنتاج وبث وإتاحة معلومات مفيدة لمن يحتاجها لتحسين صناعة
الق اررات وتحديد البدائل لتسيير المياه (.)18

 .2أهداف أنظمة المعلومات حول المياه :

تهدف أنظمة المعلومات حول المياه إلى تحقيق مجموعة من األهداف تتمثل فيمايلي (:)19

 .1ضمان التطبيق الفعلـي للتشـريعات البيئيـة حـول المـاء ،مـن طـرف الدولـة علـى مختلـف المسـتويات (المسـتوى الـوطني وأيضـا
على مستوى األحواض والبلديات).

 .2تقيــيم وتتبــع ومعرفــة حالــة المــاء واألوســاط المائيــة واســتعماالتها (مختلــف المســتعملين) ومعرفــة الضــغوطات الممارســة عليهــا
جراء مختلف األنشطة البشرية واالقتصادية وأهم نتائجها (بالتعاون بين وكاالت األحواض والهيئات المحلية).

 .3تقييم فعالية ونجاعة السياسـات العامـة لتسـيير وحمايـة وتهيئـة الميـاه واألوسـاط المائيـة ،خاصـة تلـك المتعلقـة بنجاعـة الخدمـة
العامة للمياه والتطهير ،من طرف المسئولين على هذه السياسات.
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 .4جمـع البيانــات حــول الميــاه مـن المصــادر الداخليــة والخارجيــة وتنظيمهـا ومعالجتهــا ،ومــن ثــم انسـيابها ونشــرها ،وطــرح مفهــوم
نوعية البيانات حول الماء من حيث المصداقية والحداثة ،والدقة والمالئمة.

 .5إدراك أهمية المعلومات في عملية اتخاذ الق اررات حول األمور البيئي ة ،خاصة تلك المتعلقة بأنشطة شرطة المياه ،وتحديد
البرامج ،اإلجراءات وسياسات التعمير وممارسة األنشطة االقتصادية واالجتماعية مع األخذ باالعتبار المخاطر المرتبطة
بالمياه.
 .6إن تــوفير بيئــة متكاملــة تتــوفر فيهــا المعلومــة بشــكل آنــي ودقيــق لكــل األط ـراف مهمــا تباعــدت أمكنــتهم واختلفــت اهتمامــاتهم
يتطلـب هـذا إعـالم كافـة األطـراف المعنيـة بتسـيير الميـاه (متخـذي القـرار ،مجتمـع مـدني ،فالحـين ،صـناعيين ،جمعيــات)...،
حول قضايا المياه.

 .7توفير البيانات الضرورية لألنظمة األخرى للمعلومات (الصحة ،التشغيل ،الكوارث الطبيعية ،اإلحصائيات العامة.)...
 .8المســا همة بشــكل خــاص فــي  :تكــوين رأس مــال مــن البيانــات ،وب ـرامج للبحــث ،والمعــارف التــي تت ازيــد أهميتهــا بســب التعقيــد
المتنامي في األنشطة االقتصادية والبشرية.

لبلوغ هذه األهداف ،يعمل نظام المعلومـات حـول الميـاه علـى تحديـد نوعيـة المعـارف الضـرورية واألساسـية ،وأيضـا للحصـول علـى
معلومــات موضــوعية ،صــحيحة ،حديثــة ،ذات مصــداقية ،ناجعــة وقابلــة للمقارنــة يجــب تنظــيم آليــات جمــع البيانــات ومعالجتهــا؛ وهــذا مــا
يؤدي إلى إتاحة المعارف لألطراف المعنية .وأمثليـة نظـام المعلومـات للحـوض الهيـدروغرافي ،تتمثـل فـي إنشـاء برنـامج للمتابعـة والرقابـة،
وآخر لتسيير وحماية المياه ،وسائل لنشر وتوزيع المعلومات لتحقيق التسيير التشاركي (.)20

أو ال :برنامج للمتابعة والرقابة  :ويتعلق بـ :
 رصد وتقييم حالة المياه واألوساط المائية.


مراقبة مختلف األنشطة المؤثرة على البيئة.



إعالم السكان بالمخاطر الطبيعية الممكن التعرض لها.

ثانيا :نظام لتسيير وحماية المياه  :ويتعلق بـ :
 تــوفير قواعــد للبيانــات حــول النشــاط المــائي (هيدرولوجيــة ،حــول الســكان ،تطــور األنشــطة الصــناعية ،المســاحات المســقية ،نوعيــة
الميـاه ،حالـة شـبكة توزيـع الميـاه )..،تسـهل الحصـول علـى المعلومـات المائيـة وإمكانيـة تحـديثها واالحتفـاب بهـا بشـكل دائـم ،كمـا يمكــن

المشاركة في تسييرها للمساهمة في عمليات التخطيط*.

 توحيد أساليب أخذ العينات ،وجمعها وطرق تبادلها بـين األنظمـة األخـرى للبيانـات كـي تتعـاون وتتوافـق وتتكامـل فيمـا بينهـا وتوحيـد
مراجع البيانات** ،ومبادئ تصميم بنوك البيانات***....

 إنشاء نظام معلومات جغرافي حول الماء ،وإمكانية تحديثه للمساعدة في اتخاذ الق اررات.
 مساعدة الدول على تسيير المياه بإعداد دراسات تحليلية مقارنة بين المناطق والجهات.
 تسهيل عمليتي التعرف والحصول على البيانات حول المياه في شكل أرقام.
 إعداد قواعد للبيانات قابلة للمقارنة وتسمح بإنتاج مؤشرات حول نوعية المياه.
ثالث ا :وسائل لنشر وتوزيع المعلومات :أي وصول المعلومات والمعارف إلى أبعد المستويات ،من خالل :

 إتاحــة ونشــر المعلومــات المائيــة للم ـواطنين مــن خــالل ميزانيــات ،دوريــات ،منشــورات ،تقــارير...؛  -تــوفير للدولــة وهيئاتهــا
ومختلف األطراف المعلومات التي تحتاجها.
 تقييم السياسات العمومية ،والمخططات ،والبرامج المؤثرة على البيئة.

رابع ا :الوصول للتسيير التشاركي  :إن الهدف من وراء الوصول للتسيير التشاركي هو مايلي (:)21

 نظام المعلومات للتسيير يهدف إلى توفير أداة متجانسة على المستوى الوطني للتسيير التشاركي في الخدمة العمومية للمياه؛
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 يســمح بتجميــع ،تصــنيف ،مقارنــة ،نشــر البيانــات المائيــة واســتخدامها مــن طــرف كــل أصــناف المنتفعــين بــالمورد للمســاهمة فــي
المخططات التوجيهية لتهيئة وتسيير المياه.

مــن هنــا فــإن للبيانــات أهميــة قصــوى تســيير الميــاه ،كمــا أن دور نظــام المعلومــات للتســيير يعتبــر عامــل مهــم فــي مؤسســات الميــاه

ودوره الحيوي في تعزيز التواصل.

ثالثا :واقع أنظمة المعلومات حول المياه في الجزائر:

يمثل نقص المعلومات في الجزائر من أهـم التحـديات للتوجـه نحـو تطـوير ونمـو مسـتدام للمـوارد المائيـة فـي الج ازئـر ،ولهـذا يتطلـب

إعداد نظام معلومات حول المياه وطني كأداة ضرورية للتسيير المتكامل للمياه؛ فمن جهة يوفر معلومات حول المـاء (أهـم المصـادر،
اسـتعماالت ،ضـغوط ومصـادر التلـوث )...ومـن جهـة أخـرى يشـمل الجوانـب التنظيميـة ،الجغرافيـة ،والتقنيـة لتسـيير الميـاه وذات أهميــة

للتسيير على المستوى المحلي .كما يساعد على إعطاء نظرة عامـة علـى الوضـع المحلـي وفهـم أهـم التغيـرات التـي تحـدث علـى الميـاه،
وأيضا تقييم مدى االستغالل الفعال واألمثل للموارد بالمنطقة (.)22

يهــدف نظــام المعلومــات حــول الميــاه فــي الج ازئــر إلــى تــوفير المعلومــات المائيــة حــول :وضــعية الم ـوارد المائيــة ،التزويــد بالمــاء

الشروب ،السقي ،التلوث ومعالجة المياه المستعملة ،من أجل (:)23

 تسهيل تسيير أمالك الري على مستوى األحواض الهيدروغرافية.
 ضمان تنظيم ،وحفظ ،وتخزين المعلومات ،وعملية الوصول إليها في قطاع المياه ،ثم نشر هذه المعلومات.
 تحديد األطراف الفعالة المساعدة على اتخاذ القرار على مستوى مؤسسات المياه.
 .1الهيكل التنظيمي لقطاع المياه في الجزائر :

نقصد بهذه الهياكل كل الهيئات المساهمة في إعداد نظام المعلومات لتسيير المياه ،والمعنية باستغالل المورد في الجزائر (:)24

أول :اإلدارة المركزية  :تتكون من تسع ( )09مديريات موزعة على ثالثة ( )03أقطاب مهنية ،حسب االختصاصات :

 -التخطيط لعمليات التهيئة واالستثمارات،

 -برامج تنمية وتنظيم الخدمات العمومية،

 -اإلدارات العامة،

 -مديريات التنظيم ،ومديرية الموارد البشرية.

ثانيــا :اإلدارات غيــر المركزيــة :تتكــون مــن  48مديريــة والئيــة للــري مكلفــة بــالتحكم فــي مشــاريع وأشــغال الــري علــى المســتوى غيــر

المركزي ،والتحكم في المشاريع غير المركزية على مستوى البلديات.
ثالثا :اإلدارات العمومية :

 المؤسسات العمومية والتي تندرج مهمتها ضمن وضع البرامج الوطنية لتقيـيم المـوارد المائيـة والتسـيير المتكامـل للمـاء علـى مسـتوى
الحوض الهيدروغرافي (الوكالة الوطنية للموارد المائية ،وخمس وكاالت لألحواض الهيدروغرافية).
 المؤسســات العموميــة المســؤولة علــى تطــوير االســتثمارات وتســيير خــدمات الميــاه ،والتطهيــر ،والســقي (الجزائريــة للميــاه ،الــديوان
الوطني للتطهير ،الوكالة الوطنية للسدود.)...،

 .2اإلطار القانوني التنظيمي ألنظمة المعلومات لتسيير المياه في الجزائر:

الد ارســة المنجـزة مــن طــرف و ازرة الميــاه بالتعــاون مــع مــديريات الــري ،والوكالــة الوطنيــة للســدود ،الجزائريــة للميــاه ،والــديوان الــوطني

للتطهير ،ووكاالت األحواض بالتعاون مع بعض الخبراء ومكاتب الدراسات الخاصة ،لتحديـد اإلطـار التنظيمـي والتقنـي وطـرق التنفيـذ،
وحساب مختلف التكاليف ،وكذا المحاور األساسية إلنشاء نظام متكامل لتسيير المعلومات المائية تتمثل في (:)25

 تحديد مجاالت أنشطة قطاع المياه ،وترتيبها وفقا لثالثة عناصر هي :المياه ،الري ،والصرف الصحي.
 تقييم الموارد ومعرفة وضعها الحالي ،ثم تحديد إستراتيجية تألية المعلومات في القطاع المائي.
 تحديد الهيكلة العامة للنظام وتحديد أهم المركبات(األنظمة ،األنظمة الفرعية للمعلومات).
 تحديد مسار المعلومة واإلطار القانوني والتنظيمي لتبادل البيانات المائية لقطاع المياه في الجزائر.
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واإلطــار القــانوني والتنظيمــي لتبــادل البيانــات وإعــالم الم ـواطنين فيمــا يتعلــق بالميــاه كــان فــي الج ازئــر منــذ ســنة  ،2005وبالضــبط

حسب المادة  66المتعلقة "باإلعالم حول المـاء" ،مـن القـانون رقـم  12-05ل ـ 04أوت 2005المتعلـق بالمـاء ( ،)26قامـت و ازرة المـوارد
المائيــة بإنشــاء نظــام معلومــات للتســيير المتكامــل للمعلومــات المائيــة يعمــل بشــكل مشــترك ومتناســق مــع األنظمــة األخــرى للمعلومــات

وقواعد البيانات المعدة على مستوى الهيئات العمومية المختصة في مجال المياه ،وإعداد مواد تحـدد طـرق التنظـيم وتشـغيل هـذا النظـام
(اإلعــالم حــول المــاء) فيمــا يتعلــق بتوحيــد وتبــادل البيانــات فــي قطــاع المــاء مــن حيــث  :ترميــز وتجميــع البيانــات ،وفهارســها ،أشــكال
واتفاقيات تبادل المعلومات ،تدفقها ،آليات وأجهزة تحديثها...الخ.
وحسب المادة  : 67يتعين على األشـخاص الطبيعيـين أو المعنـويين والحـائزين علـى رخصـة أو امتيـاز اسـتعمال األمـالك العموميـة

الطبيعية للمياه ،وأصحاب االمتيـاز المفـوض لهـم الخـدمات العموميـ ة للمـاء والتطهيـر ،وأصـحاب امتيـاز اسـتغالل المسـاحات المسـقية،
أن يقدموا ،دوريا ،للسلطة المكلفة بنظام التسيير المتكامل لإلعالم حول الماء كل المعلومات والمعطيات المتوفرة لديهم حول الماء.
وبموجــب المرســوم التنفيــذي رقــم  326-08المحــدد لكيفيــات تنظــيم نظــام التســيير المتكامــل لإلعــالم حــول الميــاه وعملــه وتطبيقــا

ألحكام المـادة  66المتعلقـة "بـاإلعالم حـول المـاء" ،مـن القـانون رقـم  12-05ل ـ 04أوت 2005المتعلـق بالمـاء( ،)27جـاء هـذا المرسـوم
لتحديـد كيفيــات التسـيير المتكامــل لإلعــالم حـول الميــاه وعملــه ،وحسـب المــادة  02منــه يقصـد "بنظــام التســيير المتكامـل لإلعــالم حــول
المي ــاه" :أن ــه مجموع ــة أدوات وإجـ ـراءات تس ــيير المعطي ــات :الجغرافي ــة ،والتقني ــة ،واإلحص ــائية ،واالقتص ــادية والمؤسس ــاتية ،والقانوني ــة
المتعلقة بالمياه من أجل تسهيل الوصول إليها وتبادلهـا وتثمينهـا .وتـنص المـادة  03مـن نفـس المرسـوم ،علـى تنظـيم التسـيير المتكامـل
لإلع ــالم ح ــول المي ــاه وعمل ــه ف ــي ش ــكل ش ــبكة تتض ــمن مختل ــف الهيئ ــات المركزي ــة وغي ــر المركزي ــة لل ــو ازرة المكلف ــة ب ــالموارد المائي ــة،
والمؤسســات العموميــة الموضــوعة تحــت وصــايتها وكــذا المتــدخلين اآلخ ـرين فــي مجــال الميــاه .أمــا المــادة  04تــنظم تســيير البيانــات

المتعلقة بالمياه على ثالثة ( )03مستويات :

المســتوى القاعــدي :هــو المســتوى المتعلــق بم اركــز إنتــاج ،إصــدار وتــوفير البيانــات ويتمثــل فــي الهيئــات غيــر المركزيــة لــو ازرة الم ـوارد
المائيــة والمؤسســات العموميــة الموضــوعة تحــت وصــايتها وكــذا المتــدخلين اآلخ ـرين فــي مجــال الميــاه وهــم  :مديريــة الــري ،مديريــة

الفال حـة ،الوكالـة الوطنيـة للسـدود والتحـويالت ،الوكالـة الوطنيـة للمـوارد المائيـة الجزائريـة للميـاه ،الـديوان الـوطني للتطهيـر ،...المكلفــين
بإنتاج وتقديم المعطيات حول المياه الموافقة لمجال اختصاصها؛

المستوى الجهوي :في هذا المستوى يتم تسيير البيانات عن طريق  :تخزين وتنسيق البيانـات المجمعـة وتلخيصـها مـن طـرف وكـاالت
األحواض الهيدروغرافية ،التي تنشئ قواعد البيانات الجهوية (على مستوى األحواض الهيدروغرافية)؛

المســتوى المركــزي :يشــكل قطبــا لتجميــع المعلومــات التــي توفرهــا هياكــل قطــاع الميــاه الســيما إعــداد قواعــد بيانــات قطاعيــة ووســائل

اإلعـالم ا لضــرورية ،أي بعــد تنســيق البيانــات المجمعــة وإخضــاعها ألنمــاط محـددة وموحــدة تســمح باســتعمالها ،تجمــع وتــدمج فــي نظــام
المعلومات المركزي على مستوى و ازرة الموارد المائية ،إلعداد أدوات التخطيط في مجال الري.

وعليــه عمليــة إعــداد نظــام المعلومــات لتســيير الميــاه تــتم علــى ثالثــة ( )03مســتويات :علــى المســتوى الــوطني  :نظــام المعلومــات

المـائي ،علــى مســتوى الحــوض :المخطـط التــوجيهي للبيانــات حــول المـاء ،وعلــى المســتوى المحلــي (علـى مســتوى المــديريات التقنيــة) :
تعليمــات توجيهيــة ســنوية تتعلــق بتســيير البيانــات حــول الميــاه .وفــي األخيــر نجــد المــادة  05مــن هــذا المرســوم تحــدد كيفيــات الحصــول
على المعلومات وشروط استعمالها ،وهذا ما يبينه الشكل الموالي:
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شكل رقم  :02كيفية تشكل بنوك البيانات ألنظمة المعلومات حول المياه.
مستوى

:MRE

مصدرها ABH :
  BDوطين . un SIG -وطين .

المستوى المركزي وزارة الموارد المائية
) :(MREالبوابة الرئيسية للمعلومات

مستوى احلوض (:) ABH

مصدرها :مؤسسات المياه
  BDجهوي .  SIGجهوي . آليات وإجراءات التحديث اآليل للبياانت .مصدرها  :األحباث امليدانية

المستوى الجهوي  :تسيير
البيانات

مستوى املؤسسات املائية (اإلدارية والتقنية) :

 قواعد بياانت على مستوى املؤسسات( BDمؤسسايت) . -نظام معلومات جغرايف على مستوى املؤسسات ( SIGمؤسسايت) .

املستوى القاعدي  :إنتاج البياانت

Source: Ministère des ressource en eau, Etude et mise ne place d'un Système d'information auprès des DHW et
consolidation des données au niveau du MRE, juillet 2007, p22.

 .3النظام المتكامل لتسيير المعلومات حول الماء في الجزائر :

الثروة الكبيرة من البيانات حول المياه في الجزائر تم جمعها وتنظيمها بواسطة عدد كبير ومتنوع من األطراف ،وفي بعض

األحيان البيانات تكون لفترة تتجاوز القرن ،كحالة البيانات المتعلقة بتساقطات األمطار مثال ،وإذ تم تنظيمها في بنوك للبيانات فإنها

ستشكل أحد مكونات نظام المعلومات لتسيير المياه الذي يهدف إلى اإلجابة على احتياجات األطراف المهتمين بالمعلومات البيئية

العامة في مجال المياه ،فيما يتعلق بـ (:)28

 مراقبة حالة المياه واألوساط المائية على مستوى قطاع المياه ومراقبة األنشطة التي لها تأثير عليها؛
 تقييم السياسات العامة ،والبرامج التي لها آثار على البيئة؛
 تقديم تقارير حول البيانات التي جمعت إلى وكاالت األحواض ومن ثم لو ازرة الموارد المائية؛
 إعالم السكان باألخطار الطبيعية المعرضون لها؛
 إنشاء بنوك للبيانات لتبادلها وحفظها بشكل دائم؛
 تحليل الميزانية التقنية الخاصة بعمليات إنشاء بنوك البيانات؛
 نشر المعلومات البيئية للمواطنين.

والنظام المتكامل لتسيير المعلومات حول المياه عبارة عن حل أمثل يرتكز على تقنيتي اإلعالم واالتصال ،ويعمل على إدماج

كل الجوانب(التنظيمية ،والتقنية ،القانونية) في نظام المعلومات لتسيير المياه ،كما ينظم عملية تسيير ثروة المعلومات وجعلها متاحة

في شبكة االنترانت ( /)Intranetإنترنت ) ،)Internetوهذا من خالل الخطوات التالية(:)29
 نظام لشبكة االنترانت ( /)Intranetإنترنت ) )Internetلو ازرة الموارد المائية؛
 بوابة خاصة بقطاع و ازرة الموارد المائية؛
 نظام المعلومات لتسيير المياه خاص بو ازرة الموارد المائية.

 1-3منصة أنظمة المعلومات لتسيير المياه النترانت ( /)Intranetإنترنت ): )Internet

إنشاء منصة نظام المعلومات حول الماء يتطلب تحديد في المرحلة األولى  -:إعداد الهيكلة العامة للنظام؛ -تحديد أجهزة

اإلعالم اآللي والبرامج الالزمة؛ -تحديد أجهزة االتصال بين هياكل القطاع لتنقل البيانات .ثم في المرحلة الثانية -:وضع معدات
اإلعالم اآللي األساسية؛ -وضع أجهزة االتصال الداخلي؛  -معدات االنترنت ،برامج لتكوين العمال.
هذه المنصة تهدف إلى(:)30

 إتاحة إمكانية االتصال بين كل األطراف في القطاع من خالل شبكة اتصاالت تحررنا من قيود المكان؛
 توسعة قدر اإلمكان عملية نشر وتوزيع المعلومات وترتيبها في ملفات.
شكل رقم  :03منصة أنظمة المعلومات-االنترانت (/)Intranetإنترنت ) -)Internetلقطاع المياه في الجزائر
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Source: Ministère des ressources en eau, Direction des Etudes et des Aménagements hydrauliques, Op.Cit, p09.

 2-3بوابة أنظمة المعلومات المائية لوزارة الموارد المائية:

بوابــة انظم ـة المعلومــات لتســيير الميــاه لــو ازرة الم ـوارد المائيــة فــي الج ازئــر يمكــن الوصــول إليهــا (متاحــة) فقــط مــن خــالل شــبكة

االنت ارنــت ( ،****)Intranetبواســطة البوابــة التاليــة  )http://www.portail/default.aspx) :هــذه الشــبكة تســمح بعــرض ،توزيــع،
تحديد وتجميع المعلومات المتعلقة بقطاع المياه ،حيث توفر مايلي (:)31

 تصفح المعلومات العامة حول القطاع؛
 اإلطار القانوني والتنظيمي لنظام المعلومات المائية؛
 توزيع ونشر الملفات حول أنشطة المياه التي يعدها القطاع؛
 البحث على المعلومات على شبكة االنترنت ))Internet؛
 المواد والمراسيم التنفيذية المحددة لإلطار التنظيمي المتعلق بتوحيد صيغ التوافق وتبادل البيانات في قطاع الماء(ترميز وتجميع
البيانات ،تحديد صيغ التوافق والعمل المشترك بين أطراف النظام ،تدفق المعلومات)...،؛

 توفير إمكانية الوصول للبيانات المائية المتنوعة بواسطة الكلمات المفتاحية التي يستعملها موزع الخدمة على مستوى الهيئة
المعنية ،للبحث على البيانات حسب األنشطة المائية؛
 عرض مختلف طبقات المعلومات على شكل خرائط ،والحصول المباشر على المواقع الجغرافية للبلديات وأحواض المياه.
شكل رقم  :04البوابة اإللكترونية لقطاع الموارد المائية في الجزائر

Source : http://portail/default.aspx.
وعليه فإن أهم األنظمة الفرعية للمعلومات التي توفرها بوابة قطاع و ازرة المياه تشـمل المواضـيع التاليـة  :مصـادر الميـاه كمـا ونوعـا،

وص ــف الوس ــط الطبيع ــي سـ ـواء ك ــان ح ــوض أو طبق ــة مائي ــة ،تنظيم ــات وبـ ـرامج ،فض ــالت وملوث ــات وط ــرق مكافحته ــا ،اس ــتعماالت
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المـاء(من حيــث  :السـدود ،اقتطاعــات الميـاه والتزويــد بالمـاء الشــروب) الوسـائل اإلداريــة ،الميزانيـة ،المـوارد البشـرية ،الوثــائق والملفــات
حول الماء وقواعد البيانات ،هيئات القطاع إمكانية البحث والحصول على البيانات...،إلخ.
 3-3مكونات أنظمة المعلومات حول المياه في الجزائر :

تقييم حجم االحتيـاج إلـى معلومـات وتحليـل األوضـاع السـائدة (تشـريعات ،فـاعلين ،تـدفق البيانـات ،نظـام المعلومـات المتواجـد)

يســمح بتحديــد األشــكال التنظيميــة ،والتقنيــة ألنظمــة المعلومــات حــول الميــاه الــذي يعتبــر المرحلــة األولــى فــي إعــداد النظــام ،والمرحلــة

الموالية تتمثل في تطوير مخطط سنوي لألنشطة ،وتحديد مصادر التمويل الالزمة إلنجاز هذه األنشطة ،واإليرادات المنتظرة ؟

فنظام المعلومات لتسيير المياه على مستوى و ازرة الموارد المائية يشـمل مجموعـة مـن األنظمـة الفرعيـة للمعلومـات حـول المواضـيع

التاليـة :نظـام معلومـات فرعــي لتسـيير الميـاه ،نظــام معلومـات تنظيمـي أو مؤسســاتي نظـام معلومـات للميزانيــة ،نظـام معلومـات المـوارد
البش ـري ة ،نظــام معلومــات جغ ارفــي ،كمــا يشــمل األنشــطة المتعلقــة بــالتخطيط ،والوســائل اإلداريــة ،البحــث وإعــداد الملفــات واألرشــيف،
الرسائل والق اررات ،أي لكـل منهـا نظـام معلومـات فرعـي خـاص بهـا ؛ باإلضـافة إلـى أنظمـة المعلومـات الفرعيـة لمـديريات الـري الوالئيـة

التي تتكون مما يلي :

 نظام االنترانت ( )Intranetواالتصال بواسطة شبكة اإلنترنت ) )Internetذات النطاق الواسع لقطاع المياه؛
 نظام معلومات فرعي للتخطيط (أعمال البرمجة ،التمويل الخارجي ،متابعة المشاريع ،االستثمارات واالعتمادات االقتصادية)...،؛
 نظــام معلومــات فرعــي لألرشــيف وللجــرد والد ارســات المنج ـزة فــي قطــاع الميــاه (د ارســات خ ـرائط ،الــتحكم فــي األعمــال ومؤش ـرات
البحث)؛

 نظــام معلومــات يشــمل البيانــات التقنيــة المتعلقــة بمجــال المــاء لكــل مؤسســة ،كمــديريات الــري (متابعــة الد ارســات واإلنجــاز ،حالــة
الموارد ،جرد نقاط الماء ،خرائط).

فبالنسبة لنظام المعلومات الجهوي لتسيير المياه " ،"SIRفهو نظام يتواجد على مستوى األحواض الهيدروغرافيـة الخمسـة (،)05

مع تجميع البيانات على مسـتوى وزراة الميـاه .فهـو بـذلك يتضـمن البيانـات األساسـية حـول الميـاه ومصـادرها ،علـى شـكل قواعـد بيانـات

تعد وتصمم حول المواضيع المتعلقة ببيانات تسيير القطاع وتكون حول (:)32
 .1منشآت تعبئة المياه.

 .2منشآت نقل وتوزيع المياه.
 .3منشآت جمع المياه المستعملة وتصفيتها.
 .4الري الفالحي.

 .5شبكات الرصد والمالحظة.
 .6اإلطار أو الوسط الطبيعي.

 .7التقسيم اإلداري (الواليات ،البلديات ،المجمعات السكانية).
 .8الوحدات الصناعية.
 .9الفضالت العمومية.
 .10المناطق السياحية.
 .11البيانات الجغرافية.
قواع ــد البيان ــات ه ــذه ممثل ــة ف ــي الش ــكل المـ ـوالي ال ــذي يمث ــل الواجه ــة اإللكتروني ــة لقاع ــدة البيان ــات لتس ــيير المي ــاه ألح ــد األحـ ـواض
الهيدروغرافية بالجزائر وهو الحوض الهيدروغرافي سيبوس -مالق منطقة قسنطينة.

شكل رقم  :05الواجهة اإللكترونية لقاعدة المعطيات المائية للحوض الهيدروغرافي سيبوس-مالق منطقة قسنطينة.
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La source : http://dcconstantine/SIR/default.htm.
من خالل هذه الواجهة يتم البحث عن البيانات ،حيث يحدد بداية بنوك المعطيات العامة ثم بنوك المعطيات الفرعية .كما توجد

واجهات أخرى توضح محتويات نظام المعلومات الجهوي لتسيير الماء للحوض الهيدروغرافي سيبوس-مالق -لمنطقة قسنطينة.
 4-3اللجان القطاعية لتنسيق انظمة المعلومات المتكامل لتسيير الموارد المائية :

للوصول ألمثلية نظام المعلومات كنظام معلومات متكامل لتسيير المياه يجب تشكيل "لجان قطاعية" ذات المهام التالية

 تعزيز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتنسيق بين مختلف أنظمة المعلومات وتأليتها في قطاع الماء.

()33

:

 تعريف وتوحيد وإدارة قواعد البيانات حول الماء ،وكذا طرق تبادلها وفترات تكرارها وتحديثها.

 تحديد لغة موحدة للبيانات من أجل التوافق ،العمل المشترك وتسهيل عملية التحاور ،والتبادل المعلوماتي للبيانات داخل النظام.
 إنشاء إطار تنظيمي لحفظ ،حماية وإتاحة المعلومات"حق الحصول" على المعلومة ،حتى يتسنى لكل أطـراف النظـام المسـاهمة فـي
تسيير المورد واالستفادة من تجارب الدول األخرى المتطورة.

الخالصة:

في األخير أصبحت حوكمة المياه الفعالة عنص ار ضروريا لتحقيق التنمية المستدامة؛ ولذلك ينبغي أن تنطوي آليات صنع القرار

على أسس الحوكمة الرشيدة مثل الشفافية ،والتكامل ،والمساءلة ،والمشاركة النشطة ألصحاب المصلحة ،وهذا لن يتم إال بإرساء نظام
المعلومات لتسيير المياه .كما أن مفهوم حوكمة المياه الفعالة يترسخ عبر خمسة أسس :الكفاءة ،واالستدامة االقتصادية والبيئية،
واالستجابة الحتياجات التنمية االجتماعية االقتصادية ،والمساءلة أمام أصحاب المصلحة والجمهور ،وااللتزام بالقيم األخالقية

والمعنوية.

من خالل هذا البحث تم التوصل إلى النتائج التالية:
 تعتبر الحوكمة أسلوبا جديدا في التدبير والتسيير يدعم تذويب الحدود وتشجيع التشارك بين المسيرين والمساهمين
والمواطنين ومختلف المعنيين بقطاع الموارد المائية؛ كما يشمل مصطلح الحوكمة مفاهيم جد هامة وأساسية ،أهمها
الشفافية من خالل توفر المعلومات الدقيقة في وقتها وإفساح المجال أمام الجميع لإلطالع على المعلومات الضرورية مما
يساعد في اتخاذ الق اررات الصالحة ،وكذلك من أجل توسيع دائرة المشاركة والرقابة والمحاسبة ومن أجل التخفيف من
الهدر ومحاصرة الفساد.

 إن التوجه الحقيقي للحوكمة المائية الفعالة ال يكون فقط من خالل تحديد األبعاد واألسس وااللتزام بها ،بل يجب أيضا
العمل على تفعيل وتسخير كافة الجهود لتنفيذ االستراتيجيات والخطط المائية ،ومختلف السياسات والتشريعيات المؤسسية،

إضافة إلى توضيح ماهية األدوا ر لألطراف المعنية سواء الحكومة أو المجتمع المدني أو القطاع الخاص ،ومسؤوليات كل
منهم فيما يتعلق بملكية المياه ،وإدارتها وتقديم الخدمات ،وتزداد فاعلية الحوكمة المائية وأهميتها باعتبارها وسيلة ناجحة
لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر.
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 تعتبر أنظمة المعلومات أداة أساسية للتسيير المتكامل للمياه ولحوكمة المياه ،لما يوفره من معارف حول الماء واألوساط
المائية وتقييم للضغوطات الممارسة عليهما ونتائجها ،كما يوجه السياسة العامة لحماية وإعادة تهيئة الموارد المائية
بواسطة تنفيذ سيرورات إنتاج ،تنظيم وتوزيع هذه المعارف عبر الوثائق والتقارير ،والتكنولوجيا الحديثة لإلعالم واالتصال
(شبكة اإلنترنت) ،كما يوفر إمكانية مشاركة وتواصل ومساهمة جميع األطراف في ميدان المياه (الدولة وهيئاتها ،مختلف
الو ازرات ،المؤسسات ،صناعيين ،فالحين ،صيادين ،مراكز البحث ،الخبراء والمواطنين )...،في تحسين الق اررات المتعلقة
برفع فعالية استغاللها والمحافظة عليها ،وزيادة تحسيس ،توعية وتأييد المستعملين للمشاريع التنموية وتهيئة اإلقليم ،فهو

من الطرق الحديثة للتسيير التشاركي للمياه التي تشجع تواصل مختلف الفاعلين المتدخلين في النظام ودمج اختالفاتهم

من حيث  :مستويات اتخاذ القرار ،المكان والزمان ،تنوع األنشطة الممارسة والقطاعات ،الثقافات ،السلوكات ومستويات
اإلدارة...الخ.
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Abstract:
The aim of this study is to highlight the role of water information systems in sustaining and
enhancing the governance of water resources in Algeria. The paper presented that the water crisis is a
governance crisis and therefore the need to move towards water governance by applying the
principles of water governance, which includes: efficiency, economic and environmental
sustainability, responding to socio-economic development needs, and accountability to stakeholders
and the public. The study reviewed the conceptual and applied framework of water information
systems and their impact on the establishment of water governance through a statement of the
concept, objectives and information resources for water management. Finally, the study highlighted
the real situation of water information systems in Algeria and its role in the sustainable management
of water, by addressing the legal and regulatory framework of information systems for water
management in Algeria and the most important components of the integrated water information
management system in Algeria.
Key words: Water Information Systems, Sustainable Development, Water Governance, Partnership,
Data and Information.
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